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Kommunal- og
regionsrådsvalg
den 21. november 2017
Afgivelse af brevstemmer: Alle vælgere kan
brevstemme til Kommunal- og regionsrådsvalget.
Du kan brevstemme i en hvilken som helst
kommune i Danmark fra tirsdag den 10. oktober
2017 til og med fredag den 17. november 2017
kl. 16.00.
Du skal medbringe gyldig legitimation i form af
pas, kørekort eller sundhedskort, når du møder
op for at brevstemme.
Fra den 10. oktober 2017 kan du også se, hvilke
partier og kandidater, der stiller op til valgene.
Læs mere på www.thisted.dk
Ansøgning om afgivning af brevstemme
i eget hjem
Vælgere kan brevstemme hjemme, hvis de ikke
kan komme til afstemningsstedet den 21. november 2017 på grund af sygdom eller manglende førlighed.

Pas godt på dit kørekort Kursus for seniorbilister 65+
Thisted Kommunes Drifts- og Anlægsafdeling har
igen i år i samarbejde med Ældre-Sagen (også
for ikke-medlemmer) og Thy Kørelærerforening
mulighed for at tilbyde kursus for bilister på over
65 år.
Kurset indeholder 4½ times teori fordelt over 3
dage og det er meningen, at du skal deltage alle
3 dage, da det er forskellige emner hver gang.
Der er endvidere 2 sammenhængende kørelektioner (1½ times varighed), der foregår i egen bil
efter aftale med teori-/kørelæreren.
Teorien er en genopfriskning af vigepligter, vognbaneskift, rundkørsler, trafikfarlig medicin m.m.
og der vil selvfølgelig også være tid til spørgsmål.
Kurset afholdes som følger:
Thisted: Tirsdage - den 31. oktober, tirsdag
den 7. og 14. november 2017.
Alle dage kl. 10.00 - 11.30 i Thyhallen,
Thisted

Ansøgningsskema om at stemme i eget hjem fås
ved henvendelse til:
- vælgerens hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske

Hurup:

- Thisted Kommunes Borgerservice,
tlf. 9917 1871

Pris:

- Thisted Kommunes hjemmeside
www.thisted.dk
Borgerservice i Thisted skal have modtaget
ansøgningsskemaet senest torsdag den 9.
november kl. 18.00
Afgivning af brevstemme på plejehjem,
sygehuse og kriminalforsorgen
Vælgere, der bor på plejehjem, i beskyttede
boliger og dertil knyttede ældreboliger, kan brevstemme.
Afstemningen holdes på den pågældende institution.
Brevstemmeafgivning på sygehuse og ved Kriminalforsorgen gennemgøres af institutionerne
selv. Brevstemmeafgivningen finder sted i perioden 31. oktober til 17. november 2017.
Vælgere kan stemme selv om de regner med at
være udskrevet/løsladt inden valgdagen.

Onsdage - den 8., 15. og 22. november
2017.
Alle dage kl. 10.00 - 11.30 i Teknik og
Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup

Det Samarbejdende Thy
Invitation til workshop om samarbejde mellem
borgere og Thisted Kommune.
Thisted Kommune vil i samarbejde med Landsbygruppen Thy gerne invitere alle interesserede
borgere til workshop den 23. oktober fra kl.
19.00 til 21.30 i Multicenter Østerild eller den
26. oktober fra kl. 19.00 til 21.30 i BOOA.
Tilmeldingsfristen er torsdag den 19. oktober kl.
12.00. For tilmelding eller spørgsmål skriv til:
ksv@thisted.dk
Mere information om workshoppen kan læses på
www.thisted.dk under Én indgang.

Har du tinnitus?
Kommunikationscenter Thisted tilbyder foredrag
for tinnitusramte.
Læs mere om foredrag og tilmelding på
www.thisted.dk/kc

TÆND LYS!

Der er en egenbetaling på 425 kr. og
heri er indregnet en teoribog samt en
forfriskning

På kurset kan du tilmelde dig hos kørelærerne til
kørsel på Thisted Køretekniske Anlæg på Lerpyttervej (afstandsbedømmelse, glatbane, bremseog undvigelsesmanøvrer m.m.).
Du kan naturligvis ikke miste kørekortet på dette
kursus, men der er en chance for, at du bliver en
bedre bilist!
Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet til Linda Lyngdorf, Teknik og Erhverv,
telefonnummer 9917 2105.

Årsmøde på Solgården
Tirsdag den 7. november 2017

Den mørke tid nærmer sig, så HUSK at sørge for at
adgangsvejen til og ved renovationsbeholderen er
velbelyst.

Støvende affald skal pakkes
forsvarligt ind

Spisning kl. 12.00 Pris 50 kr. (Tilmelding til spisning 2338 4188 senest den 24. oktober 2017)
Årsmøde kl. 13.30

Orientering om
Budget 2018
Den 10. oktober 2017 vedtog Thisted Kommunalbestyrelse budgettet for 2018.
Orientering om Budget 2018 afholdes torsdag
den 12. oktober 2017 kl. 17.00 i Mødesalen på
Thisted Rådhus, Asylgade 30.
Der skal ikke ske tilmelding. Foreninger, organisationer, samarbejdspartnere, forældre- og skolebestyrelser, råd, nævn og lign. med tilknytning til
Thisted Kommune er meget velkomne.

1) Valg af stemmetællere
2) Valg af ordstyrer
3) Formandens beretning
4) Regnskab for Året & Hagen fonden/Valsen
5) Valg til Aktivkomiteen:
På valg er Rosa, Henny og Leif
6) Valg af suppleanter til Aktivkomiteen:
På valg er Marie
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Indkomne forslag
(inden den 27. oktober 2017)

Støvende affald som f.eks. kold aske og indhold
fra poseløse støvsugere, må du gerne lægge i din
affaldsbeholder i restaffaldsdelen, men du skal bare
lige huske at pakke det forsvarligt ind.

9) Eventuelt
Aktivkomiteen Solgården

Ledige stillinger
Se ledige stillinger ved Thisted Kommune på:
www.thisted.dk/job

www.thisted.dk

